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ال�شعر العمودي ..وال�شعر احلر
ً
حرقة
القلوب ..على وداعك
َب َكت
ُ
ُ
ستفعل
رحلت
العيون إذا
كيف
ُ
َ
َ
فعساك ربي ..قد قبلت صيامنا
وعساكُ ....ك َّ
َ
ـــل قيامنا تتقبل ُ
رمضان ال أدري أعمري ينقضي
ُ
األيــام ..أم نتقابل!!؟
في قــادم
ِ
().............

ريتويت ..ريتويت..

ُي��ع��ت�بر ن ْ���ظ���م ال ِّ
�����ش��ع��ر م���وه���ب��� ًة من
املواهب التي يفتقر �إليها البع�ض؛
ْ
فنظمه نوع من �أنواع الأدب العربي؛
حيث ب��رع فيه الكثري من ِّ
ال�شعراء
يف ع�����ص��ر اجل��اه��ل��ي��ة م��ث��ل ال��� ّ��ش��اع��ر
(�إمر�ؤ القي�س) ،و(عنرتة بن �شداد)،
و(زه�ي�ر ب��ن �أب��ي ُ�سلمى) ،وغريهم
م��ن ع��ب��اق��رة ال��� ِّ��ش��ع��ر ال��ذي��ن مَت�� ّي��زت
ق�صائدهم بجزالتها.
وق���د ال��ت��زم ال��� ِّ��ش��ع��راء ق��دمي��اً ْ
بنظم
ِّ
ال�شعر العمودي وه��و ال��ذي يتك ّون
م��ن �شطرين ،ويف الع�صر احلديث
خرج ّ�شعراء عن هذا التقليد وكتبوا
ما وُ�سِ َم ب ِّ
ـ(ال�شعر) احلر وهو ا ّلذي
يَتك ّون من �شطر واح��د ،فما ِّ
ال�شعر
ال��ع��م��ودي؟ وم��ا ِّ
ال�شعر احل��� ّر؟ وما
الفرق بينهما؟

ال�شعر العمودي
مفهوم ِّ
يعترب ه��ذا ال��ن��وع م��ن ِّ
ال�شعر اجل��ذر
ال�� ّرئ��ي�����س��ي ل��ل�����ش��ع��ر ال���ع���رب���ي وال����ذي
تفرعت منه �أن����واع ِّ
ال�شعر الأخ���رى،
ويتكون ِّ
ال�شعر ال��ع��م��ودي م��ن �أب��ي��ات
ّ
�شعرية ،والبيت ال��واح��د ي��ت���أل��ف من
���ش��ط��ري��نُ :ي�����س�� ّم��ى ال ّ�����ش��ط��ر الأول
ال�صدرّ ،
وال�شطر الثاين هو العَجُ ز،
ّ
ويخ�ضع ِّ
ال�شعر العمودي لقواعد علم
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بقلم :كفاية العبادي

العَرو�ض وهي بحور ِّ
ال�شعر وااللتزام من جبال ال�شمال
ال�ص َن ْو َب ْر
بالقافية وغريها ،ومن الأمثلة على َك َ�ساها َّ
ِّ
ال�شعر العمودي نذكر مطلع معلقة وغ ّلفها �أ ُف ٌق خُ ْ
ملي
م ٌّ
ال�شاعر (زهري بن �أبي ُ�سلمى):
وج ٌّو ُم َع ْن رَ ْب)
�أَ ِمن �أُ ِّم َ�أوفى ِدم َن ٌة مَل َت َك َّل ِم
الفرق بني ال�شعر العمودي
ِب َحوما َن ِة ال ُد َّر ِاج َفاملُ َت َث َل ِمّ
وال�شعر احلر
ال�شعر ُ
احلر
مفهوم ِّ
• ي���ل���ت���زم ب���ي���ت ال�����ش��ع��ر ال���ع���م���ودي
ب�شطرين� ،أم��ا ال�شعر احل��ر فهو
ل��ه��ذا ال���ن���وع م���ن ال�����ش��ع��ر م���ن ا���س��م��ه
يتكون من �شطر �أو �سطر واحد.
ن�صيب؛ فهو ذلك النوع الذي اليلتزم
بال�شكل وال��ق��اف��ي��ة ول��ك��ن يبقى على • يتميز ال�شعر ال��ع��م��ودي ب��وح��دة
تفعيلة واح���دة ،ويتكون م��ن (�أب��ي��ات
القافية والبحر ال�شعري وال�شكل
�شعرية) ،وكل بيت يتكون من �شطر
وامل�������ض���م���ونّ � ،أم������ا ال�����ش��ع��ر احل��ر
واح��د .وظهر ه��ذا النوع من ِّ
ال�شعر
ف��ي��ب��ت��ع��د ع���ن ال�����ش��ك��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي
يف خ��م�����س��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن،
الذي يلتزم به ال�شعر العمودي.
ومن �أبرز �شعراء هذا النوع ال�شاعرة • ي����ج����وز اخ������ت������زال ب���ع�������ض �أب����ي����ات
ال���ع���راق���ي���ة ن�������ازك امل�ل�ائ���ك���ة وال���ت���ي
الق�صيدة يف ال�شعر احل��ر دون �أن
ت��ع��د رائ����دة ال�شعر احل���ر يف ال��ع��راق،
ي���ؤ ّث��ر ذل���ك ع��ل��ى امل��ع��ن��ى وال��ت��ذوق
وال�شاعر بدر �شاكر ال�سياب.
الأدبي ،بينما عند اختزال الأ�شطر
ّ
عر
ال�ش
معنى
وقامت نازك بتعريف
ِ
يف ال�شعر العمودي �سي�ؤدي ذلك
من
��ه
ت
��ا
ي
��
ب
�
أ
تتكون
احل��ر ب���أن��ه ال��ذي
ح��ت��م��اً �إل����ى ت��خ��ل��خ��ل يف الطبيعة
�شطر واح��د ولي�س ل��ه ط��ول ثابت!
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق�����ص��ي��دة ول���ن ين�سجم
وي��ق��وم على �أ�سا�س وح��دة التفعيلة
القارىء �ساعتها مع الق�صيدة.
وامل��ع��ن��ى ال�����س��ل�����س وال��ب�����س��ي��ط! وم��ن • ظ��ه��ر ال�����ش��ع��ر احل����ر م���ع ف�ت�رات
الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل���ك مطلع ق�صيدة
ال��ت��ح��رر واالن��ف��ت��اح على ال��غ��رب؛
�شجرة القمر لنازك:
فالعديد من الق�صائد جند فيها
(على ق ّم ٍة
الكثري من امل�صطلحات التي قد

انطباعات مهزوم
لـ عبداملجيد الزهراين

مقاطع ُمنتخبة من ق�صيدة
«�إنطباعات مهزوم»
ال�س�ؤال :ما نوع الهزمية ..التي حلقت بعبداملجيد
الزهراين؟ ..اجلواب :هزمية يف لعبة «البالي �ستي�شن»!
()1
(حب) �أو (كورة)
ثالثة �أهداف يا نوره ..هزمية ُ
َد َلقْته فوق تنورة ..ورا حرفني مك�سورة
تعايل نبتدي (اللعبة) من الأول ..من املا�ضي
دخيلك ياهلل نتح ّول ..من �أول ح ْكيِنا الفا�ضي!
()2
ه�����و (ل����ع����ب����ت����ك) ..ع����م����ري ال����ل����ي ب�����ه ت�����س��ل��ي��ت��ي
م�����ن ح������زن م����ا�����ض���� ْي����ه ،ال (ك����وم����ي����دي����ا) الآت������ي
ي�������ا ل����ي����ت����ن����ي من���������ت� ،أو ل�����ي�����ت�����ك ..ت���ع�������ش���ي���ت���ي
�أو ان���������ش����غ����ل����ن����ا ..ب�����ح�����اج�����ه غ���ي���ر م�����أ�����س����ات����ي
����ش���ف���ت���ي ي�����ا (ب����ن����ت ال����ل����ذي����ن) ك���ي���ف ����س��� ِّوي���ت���ي؟
(و� ْ����������ش َّ
دخ����������ل) ال����ل����ع����ب يف ل���ع���ب���ك ب����و َّن����ات����ي؟
يف داخ������ل������ي (ذات) م�����ه�����زوم�����ة ،ول�������و ج��ي��ت��ي
م������ا ك����ن����ت �أ ّول وال �آخ����������ر م����ـ����ن ه��������زم ذات������ي
م���� ّل����ي����ت�( ..أالع�������ب�������ك) ي���ـ���ا ن�����ـ�����ـ�����وره ..وم��� ّل���ي���ت���ي
ال ع�������ش���ت ن���������ص����رك وال ع�������ش���ت ان����ه����زام����ات����ي
تعايل نطفي (اللعبة)
ونطوي (ال�سلك) من (تو�صيلة) الكهرب،
إح�سا�س
بال �
ْ
ونرقد ..وان �س�ألنا الوقت قلنا له:
رقدنا زيّ كل النا�س!

•بدر �شاكر ال�سياب

نازك املالئكة
تكون دخيلة على اللغة العربية،
� ّأم������ا ال�����ش��ع��ر ال���ع���م���ودي ف��ت��م�� َّي��ز
بجزالته وكتابته على يد �شعراء
ا�ستوحوا كتابته من البيئة التي
حتيط بهم.

كاس ..وقصيدة
لـ تهاين التميمي /الأ�سمى

ك���ن���ت م�����ع ����ض���ي���ق���ة خ����واط����ره����م وح����ي����ده!
م��������ا م�����ع�����ي �إال ط�����ي�����ب م��������ن غ����������ايل ورث�����ت�����ه
وال����وج����ي����ه ال����ل����ي ت���ب���اه���ي يف ر�����ص����ي����ده..
ك���������ل وج�������������� ٍه ح�����������زة ال�������������ض������ي������ق������ة ..غ����م����رت����ه
�أط���ل���ب���ك ي����ا ���س��ي��د ج����روح����ي ال����ف����ري����ده؟!
و�أن������������ت م������ا ت�����ف�����رق ع������ن �أت�����ع�����������س م������ا ذك����رت����ه
ل�����و ������ش�����راك احل�������ب واح��������د م�����ن ع���ب���ي���ده!
و�أن�����������ت يف �������ص������درك ح�����������ص�����انٍ م������ا ع�������س���ف���ت���ه!
ح ّ
������ط ن���ف�������س���ك ب���ال���ت���ف���ا����ص���ي���ل ..ال���ب���ع���ي���ده
يف م����������ك����������اين ..ف�������امل�������ك�������ان ال�������ل�������ي ك�����ره�����ت�����ه!
ذي ت���ف���ا����ص���ي���ل���ي وذا ع������ق������دي ..وجِ ������ ْي������دِ ه
ه��������ذا وج�������ه�������ي ..م������ا ت���������ش����ك �إن����������ك ع����رف����ت����ه!
رح ه������ن������اك� ..أت����������رك ك����ف����ويف م�����س��ت��ق��ي��ده
م�������ا ي�����ن�����ادي�����ك ال�������دف�������ا ال��������ل��������ي ..م�������ا ف���ه���م���ت���ه
م����ن م�������س���اف���ات ال�����ض��م��ى �أن���ف���ا����س���ي بليده
م������ن ن�����ه�����رت � ْ������ش������ف������اي ..زمِّ������ي������ت������ه ..ون���ه���رت���ه
كنا ن���ح���ل���م ..ن��خ��ب��ن��ا ك����ا�����س وق�������ص���ي���دة..
�أ��������ش�������رب�������ك ل������ل������ط������ي�������������ش..لأب������ي������اتٍ ����ش���رب���ت���ه
ك�������ل ب������ي������تٍ ج���������اك م�������� ّن��������ي ..م�������ا �أري������������ده
ل������ك������ن ذن��������������وب اخل��������م��������ور امل�����������ا ������س�����ك�����رت�����ه؟!
كيف �أك����ف����ره����ا ..و�آن�������ا �أع����رف����ن����ي ف��ق��ي��ده
�أجن��������������رح ..م����ث����ل اجل����������روح ال�����ل�����ي �إجن����رح����ت����ه
ك���ن���ت م����ث����ل����ك� ..أج����م����ع �آم��������ايل ال��ع��ت��ي��ده
و�����س����ط �����ص����ن����دوق ال�����ه�����داي�����ا ال������ل������ي ..ك�����س��رت��ه
م���ث���ل ف������ َّزاع������ة ح���������زن ..م���������ش����دود ق���ي���ده!
و������س�����ط ب��������ور �إح���������س����ا�����س����ك����م ع�����م�����ري ف���ق���دت���ه

